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  2) W cz��ci II § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych: 
1. Urz�d Gminy w Stawigudzie 
2. Gminny O�rodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie 
3. Gminny O�rodek Kultury w Stawigudzie 
4. Publiczne Gimnazjum i Olimpijczyków Polskich  
w Stawigudzie 
5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stawigudzie 
6. Szkoła Podstawowa w Rusi 
7. Publiczne Przedszkole w Bart�gu 

 
  3) W cz��ci III dodaje si� § 8a w brzmieniu: 

1. W ka�dej sprawie gminnej oraz w przypadkach 
przewidzianych ustaw�, mog� by� przeprowadzone 
konsultacje z mieszka�cami gminy. Zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji okre�la rada w odr�bnej 
uchwale. 
2. Konsultacje przeprowadza si�: 
   1) z inicjatywy rady; 
   2) na wniosek wójta; 
   3) na wniosek mieszka�ców uprawnionych do głosowania; 
   4) w przypadkach przewidzianych uchwał�; 

 
  4) W cz��ci V § 28 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

Zasady i tryb wyboru wójta okre�la ustawa  
o bezpo�rednim wyborze wójta, burmistrza  
i prezydenta miasta. 

 
  5) W cz��ci IX § 62 otrzymuje brzmienie: 

1. Wójt jest pracownikiem samorz�dowym zatrudnionym  
w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru. 
2. Czynno�ci z zakresu prawa pracy wobec wójta 
zwi�zane z nawi�zaniem i rozwi�zaniem stosunku pracy 
wykonuje Przewodnicz�cy Rady Gminy, a pozostałe 
czynno�ci wyznaczona przez wójta osoba zast�puj�ca 
lub sekretarz gminy, z tym, �e wynagrodzenie wójta 
okre�la Rada Gminy w drodze uchwały. 

 

  6) § 65 otrzymuje brzmienie: 
1. Wójt wydaje zarz�dzenie o powołaniu i odwołaniu 
swojego zast�pcy. 
2. Zast�pca wójta jest pracownikiem samorz�dowym 
zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie 
zarz�dzenia wójta o powołaniu na to stanowisko. 
3. Skarbnik jest pracownikiem samorz�dowym 
zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie 
powołania uchwał� rady. 
4. Powołanie i odwołanie skarbnika nast�puje na 
wniosek wójta. 

 
  7) W cz��ci X dodaje si� § 67a w brzmieniu: 

1. Zasady i tryb ogłoszenia aktów prawa miejscowego 
okre�la ustawa z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych. 
2. W urz�dzie prowadzony jest zbiór aktów prawa 
miejscowego dost�pnych do powszechnego wgl�du. 
3. Akty prawa miejscowego wywiesza si� ponadto na 
tablicy ogłosze�. 

 
  8) W zał�czniku Nr 3 do Statutu Gminy § 13 otrzymuje 

brzmienie: 
1. Przewodnicz�cy prowadzi obrady według ustalonego 
porz�dku obrad, otwieraj�c i zamykaj�c dyskusj� nad 
ka�dym z punktów. 
2. Przewodnicz�cy mo�e udzieli� głosu osobie 
nieb�d�cej radnym, na wniosek radnego. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�ca Rady 
Maria D�browska 

 

331 

UCHWAŁA Nr XXX/180/2009 

Rady Gminy Wydminy 

z dnia 25 listopada 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzennego gminy Wydminy  

w obr �bach geodezyjnych: Okr �głe i Talki. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458., z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 Nr 157, poz. 1241) i art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 
poz. 1413) Rada Gminy Wydminy uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. 1. Uchwala si� miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wydminy w obr�bach 
geodezyjnych: Okr�głe i Talki, zwany dalej „planem”. 
 

2. Ustalenia zmiany planu stanowi� tre�� niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2. 1. Granice planu okre�la uchwała Nr XI/54/2007 
Rady Gminy Wydminy z dnia 30 pa�dziernika 2007 r. 
w sprawie przyst�pienia do sporz�dzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy 
w obr�bach geodezyjnych: Okr�głe i Talki. 
 

2. Rysunek zmiany planu, sporz�dzony na mapie 
sytuacyjno-wysoko�ciowej w postaci cyfrowej w skali 
1:2000, stanowi zał�cznik Nr 1 do uchwały i obowi�zuje  
w nast�puj�cym zakresie ustale� planu: 
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  a) granic planu, 
 
  b) linii rozgraniczaj�cych tereny o ró�nym przeznaczeniu 

i zasadach zagospodarowania, 
 
  c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 
 
  d) zasad cech geometrycznych podziału terenu na działki 

budowlane, 
 
  e) granice terenów zagro�onych osuwaniem si� mas 

ziemnych, 
 
  f) uj�cie wody wraz ze stref� ochronn�, 
 
  g) oznacze� przeznaczenia terenów na cele: 

MN - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MNU -
 zabudowy mieszkaniowo- usługowej, U – zabudowy 
usługowej, US - terenów sportu i rekreacji, R - rolne, 
ZL – le�ne, ZN - zieleni nieurz�dzonej, WS - wód 
powierzchniowych, KD - dróg publicznych, KDW - dróg 
wewn�trznych, KDWp - ci�gów pieszo-jezdnych, KDP 
– zespołu parkingowego. 

 
3. Rysunek zmiany planu zawiera oznaczenie 

informacyjne elementów infrastruktury technicznej: linie 
�redniego napi�cia 15kV oraz ruroci�gi drenarskie. 
 

4. Rozstrzygni�cia wymagane przepisami art. 20 ust. 1 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zawiera zał�cznik Nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. Ustalenia dotycz�ce przeznaczenia terenu. 
 

1. 
Oznaczenie terenu 

Przeznaczenie terenu  
na cele: 

1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 
7 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN,  

12 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN, 17 
MN, 18 MN, 19 MN 

zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1 MNU, 2 MNU, 3 MNU zabudowy mieszkaniowo 
usługowej 

1 U, 2 U, 3 U, 4 U zabudowy usługowej 
1 US, 2 US, 3 US, 4 US, 5 US terenów sportu i rekreacji 

1 R, 2 R, 3 R, rolne 
1ZL, 2ZL, 3ZL le�ne 

1 ZN, 2 ZN, 3 ZN, 4 ZN, 5 ZN, 6 ZN,  
7 ZN, 8 ZN, 9 ZN, 10 ZN, 11 ZN, 12 ZN 

zieleni nieurz�dzonej 

1 WS, 2 WS, 3 WS, 4 WS, 5 WS, 6 WS, 7 
WS, 8 WS, 9 WS, 10 WS, 11 WS, 12 WS, 

13 WS, 14 WS, 15 WS, 15 WS, 16 WS 
wód powierzchniowych 

1 KD, 2 KD, 3 KD dróg publicznych 
1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW, 5 KDW, 
6 KDW, 7 KDW, 8 KDW, 9 KDW, 10 KDW, 

11 KDW, 12 KDW, 13 KDW, 14KDW 
dróg wewn�trznych 

1 KDWp ci�gów pieszo - jezdnych 
1 KDP zespołu parkingowego 

 
2. W granicach zmiany planu ustala si� nast�puj�ce 

lokalizacje inwestycji celu publicznego, o których mowa w 
przepisach art. 2 pkt. 5 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, obejmuj�cych roboty 
budowlane w rozumieniu przepisów budowlanych: 
 
  a) dróg publicznych gminnych - na terenach oznaczonych 

symbolami: 1-3 KD; 
 
  b) głównych sieci wodoci�gowych, kanalizacji sanitarnej, 

na zasadach lokalizacji, okre�lonych w § 9 pkt 5 
uchwały; 

 
§ 4. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony i 

kształtowania ładu przestrzennego: 
 

1. W granicach zmiany  planu zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego okre�laj� zasady: 
 
  a) parametry i wska�niki kształtowania zabudowy, 
 
  b) podziału terenu na działki budowlane, 
 
  c) obsługi komunikacyjnej w/w działek. 
 

§ 5. Ustalenia dotycz�ce zasad ochrony �rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 
  

1. W granicach planu maj� zastosowanie przepisy 
ustawy o ochronie przyrody wraz z rozporz�dzeniami 
wykonawczymi do w/w ustawy z tytułu poło�enia terenu  
w ”Obszarze Chronionego Krajobrazu Jezior Orzyskich”. 
 

2. Na terenach oznaczonych symbolami: 1-12 ZN nie 
zezwala si� na budow� budynków i budowli w rozumieniu 
przepisów budowlanych. 
 

3. W zagospodarowaniu terenu oznaczonego 
symbole: 1-3 ZL maja zastosowanie przepisy o lasach. 
 

4. W granicach planu wskazuje si� tereny wód 
powierzchniowych oznaczonych symbolami 1-16 WS, dla 
których maj� zastosowanie przepisy prawa wodnego. 
 

5. W granicach planu wskazuje si� (odpowiednio)  
w odniesieniu do poziomu hałasu nast�puj�ce rodzaje 
terenów, o których mowa w przepisach prawa ochrony 
�rodowiska: 
 
  a) pod zabudow� mieszkaniow� – tereny oznaczone 

symbolami: 1-19 MN, 
 
  b) na cele mieszkaniowo – usługow� – tereny oznaczone 

symbolami: 1-3 MNU, 1 U i 3 U, 
 
  c) na cele rekreacyjno – wypoczynkowe – tereny 

oznaczone symbolami 1-5 US. 
 

6. W granicach planu wyznacza si� stref� ochrony 
bezpo�redniej od uj�cia wody. W w/w strefie maj� 
zastosowanie przepisy prawa wodnego oraz budowlanego 
wraz z rozporz�dzeniami wykonawczymi do w/w ustaw. 
 

7. W granicach planu zabrania si� grodzenia 
nieruchomo�ci w odległo�ci mniejszej ni� 5m od linii 
brzegowej jeziora Pamerek i rzeki Sta�winka. 
 

8. W granicach planu nie zezwala si� na lokalizacj� 
inwestycji: 
 
  a) wymagaj�cych sporz�dzenia raportu o oddziaływaniu 

na �rodowisko w rozumieniu przepisów ustawy  
o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 
ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie �rodowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na �rodowisko, 

 
  b) mog�cych wymaga� sporz�dzenia raportu 

oddziaływania na �rodowisko w rozumieniu przepisów 
ustawy o udost�pnianiu informacji o �rodowisku i jego 
ochronie, udziale społecze�stwa w ochronie 
�rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
�rodowisko – za wyj�tkiem terenów dróg publicznych 
oznaczonych symbolem 1-3 KD, sieci i urz�dze� 
wodno-kanalizacyjnych. 
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§ 6. Ustalenia dotycz�ce parametrów i wska�ników 
kształtowania zabudowy: 
 

1. 
Lp. Oznaczenie 

terenu 
Parametry i wska�niki kształtowania zabudowy 

1. 1 MN, 2 MN, 
3 MN, 4 MN, 
5 MN, 6 MN, 
7 MN, 8 MN,  
9 MN, 10 MN, 
11 MN, 12 MN,  
13 MN, 14 MN,  
15 MN, 16 MN,  
17 MN, 18 MN,  

19 MN 

1. Na ka�dej z działek budowlanych zezwala si� na 
lokalizacj� jednego wolnostoj�cego budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z jednym 
budynkiem wolnostoj�cym gospodarczo-gara�owym. 
 
2. Budynki mieszkalne jednorodzinne nale�y 
kształtowa� do wysoko�ci dwóch kondygnacji 
nadziemnych, a budynki gospodarcze - o wysoko�ci 
jednej kondygnacji nadziemnej. 
 
3. Zadaszenia budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych nale�y kształtowa� w formie 
dachów dwuspadowych lub wielospadowych, o 
k�cie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny 
przekroju poziomego budynku w przedziale 350-450. 
W poddaszu u�ytkowym zezwala si� na 
zastosowanie �cianki kolankowej o max wysoko�ci 
90 cm od poziomu stropu nad parterem budynku. 
 
4. Zadaszenia budynków gospodarczych lub 
gara�owych nale�y kształtowa� w formie dachów 
dwuspadowych, o k�cie nachylenia płaszczyzny 
przekroju poziomego budynku w przedziale 35o-450. 
 
5. Dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej  
w wielko�ci 25%. 
 
6. Dla budynków gospodarczych lub gara�owych 
ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy - 
30 m2. 
 
7. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej ustala 
si� w wielko�ci 50%. 
 
8. Zezwala si� na budow� przydomowych basenów 
rekreacyjnych. 
 
9. Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg 
publicznych i wewn�trznych nale�y kształtowa� do 
maksymalnej wysoko�ci 1,5 m od poziomu terenu, 
w formie konstrukcji a�urowych, z wykluczeniem 
stosowania w wypełnieniach prz�seł ogrodzenia 
materiałów betonowych i �elbetowych. 
 
10. Dla istniej�cych budynków jednorodzinnych 
zezwala si� na: remont, przebudow�, nadbudow� 
i rozbudow� oraz rozbiórk� i budow� w rozumieniu 
przepisów budowlanych. 
 

2. 1 MNU, 2 MNU, 
3 MNU 

1. Na ka�dej z działek budowlanych zezwala si�  
na lokalizacj� jednego budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego oraz jednego budynku usługowego 
lub jednego budynku mieszkalno-usługowego. 
 
2. W przypadku lokalizacji budynków jednorodzinnych 
obowi�zuj� ustalenia z § 6 pkt 1 Lp. 1 oraz § 7. 
 
3. Zabudow� usługow� nale�y kształtowa� w formie 
wolnostoj�cych budynków u�yteczno�ci publicznej 
w rozumieniu przepisów budowlanych oraz 
zespołów architektonicznych w/w budynków. 
 
4. Zabudow� usługow� nale�y kształtowa� do 
wysoko�ci dwóch kondygnacji nadziemnych. 
 
5. Zadaszenia budynków nale�y kształtowa� w 
formie dachów dwuspadowych lub wielospadowych 
o k�cie nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny 
przekroju poziomego budynku w przedziale: 
 
a) 150-450 – dla budynków jednokondygnacyjnych, 
 
b) 350-450 – dla budynków dwukondygnacyjnych, 
z drug� kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym. 
 
6. Na ka�dej z działek budowlanych zezwala si� na 
lokalizacj� jednego budynku wolnostoj�cego 
gospodarczo- gara�owego. 

 

  7. Zadaszenia budynków gospodarczych lub 
gara�owych nale�y kształtowa� w formie dachów 
dwuspadowych, o k�cie nachylenia płaszczyzny 
przekroju poziomego budynku w przedziale 350-450. 
 
8. Dla budynków gospodarczych lub gara�owych 
ustala si� maksymaln� powierzchni� zabudowy – 
30 m2. 
 
9. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
(nieruchomo�ci gruntowej) ustala si� w wielko�ci 20%. 
 
10. Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg 
publicznych i wewn�trznych nale�y kształtowa� do 
maksymalnej wysoko�ci 1,5 m od poziomu terenu, 
w formie konstrukcji a�urowych, z wykluczeniem 
stosowania w wypełnieniach prz�seł ogrodzenia 
materiałów betonowych i �elbetowych. 
 

3. 1 U, 2 U, 3 U,  
4 U 

1. Na oznaczonych terenach: 
 
a) zabudow� nale�y kształtowa� w formie wolnostoj�cych 

budynków u�yteczno�ci publicznej i zamieszkania 
zbiorowego w rozumieniu przepisów budowlanych lub 
zespołów architektonicznych w/w budynków; 

 
b) zezwala si� na budow� w/w budynków w 

rozumieniu przepisów budowlanych oraz remont, 
przebudow�, rozbudow� i rozbiórk� budynków 
istniej�cych; 

 
c) na terenie oznaczonym symbolem 2 U zezwala si� 

na budow� budowli i obiektów małej architektury 
     w rozumieniu przepisów budowlanych; 
 
d) na terenie oznaczonym symbolem 2 U zezwala 

si� na budow� budynków i budowli tylko pod 
warunkiem zabezpieczenia wzniesienia przed 
osuwaniem si� mas ziemnych. 

 
2. Zabudow� usługow� nale�y kształtowa� do 
wysoko�ci dwóch kondygnacji nadziemnych z drug� 
kondygnacj� w poddaszu u�ytkowym. 
 
3. Zadaszenia budynków nale�y kształtowa� w formie 
dachów dwuspadowych lub wielospadowych o k�cie 
nachylenia połaci dachowych do płaszczyzny przekroju 
poziomego budynku w przedziale: 300-450 
 
4. Na terenie oznaczonym symbolem 4 U zezwala si� 
na budow� przystani jachtowej zapewniaj�cej max. 49 
miejsc do cumowania statków, w rozumieniu ustawy z 
dnia 21 grudnia 2000 r. o �egludze �ródl�dowej, oraz 
długo�ci nabrze�a nieprzekraczaj�cej 80 m. 
 
5. Na terenie oznaczonym symbolem 4 U nale�y 
zapewni� niezb�dn� infrastruktur� higieniczno-
sanitarn� z punktami do odbioru nieczysto�ci z łodzi. 
 
6. Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni działki budowlanej 
(nieruchomo�ci gruntowej) ustala si� w wielko�ci 20%. 
 
7. Ogrodzenia działek budowlanych od strony dróg 
publicznych i wewn�trznych nale�y kształtowa� do 
maksymalnej wysoko�ci 1,5 m od poziomu terenu, 
w formie konstrukcji a�urowych, z wykluczeniem 
stosowania w wypełnieniach prz�seł ogrodzenia 
materiałów betonowych i �elbetowych. 
 

4. 1 US, 2 US, 
 3 US 

 

1. Na oznaczonych terenach zezwala si� na roboty 
budowlane pola golfowego wraz z wszystkimi 
urz�dzeniami niezb�dnymi do prawidłowego 
funkcjonowania w/w pola golfowego, w tym: 
 
a) melioracji i drena�u terenu oraz sieci i urz�dze� 

infrastruktury technicznej, 
 
b) niwelacj� terenu i wymian� gruntu, 
 
c) stawów rekreacyjnych, 
 
d) zieleni urz�dzonej, 
 
e) ci�gów pieszo-jezdnych, 
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  f) budowli i obiektów małej architektury w rozumieniu 
przepisów budowlanych z wył�czeniem pasa o 
szeroko�ci 100m od brzegu rzeki Sta�winka, 

 
g) przebudowy istniej�cych urz�dze� pola golfowego 
 
2. Na terenie oznaczonym symbolami: 1 US i 3 US,  
wyznacza si� pasy zieleni izolacyjnej szeroko�ci 5 m 
od terenów oznaczonych symbolami: 1 MN, 3 MN,  
4 MN, 7 MN, 10 MN, 12 MN. 
 

5. 4 US 1. Na oznaczonym terenie zezwala si� na budow�: 
 
a) kortów tenisowych oraz budow� budynków i 

budowli im towarzysz�cych, 
 
b) ogrodzenia działki w formie konstrukcji 

a�urowych, z wykluczeniem stosowania 
w wypełnieniach prz�seł ogrodzenia materiałów 
betonowych i �elbetowych. 

 
6. 5 US 1. Na oznaczonym terenie zezwala si� na budow�: 

 
a) pla�y ogólnodost�pnej, 
 
b) budowli i obiektów małej architektury w 

rozumieniu przepisów budowlanych, 
 
c) ci�gów pieszych, 
 
d) zieleni urz�dzonej. 
 
2. Na oznaczonym terenie nale�y zapewni� 
wystarczaj�c� ilo�� urz�dze� higieniczno-
sanitarnych dla osób korzystaj�cych z pla�y. 

 
2. Nieustalone w planie warunki zabudowy reguluj� 

(odpowiednio) wła�ciwe przepisy budowlane. 
 

§ 7. Ustalenia dotycz�ce zasad podziału terenu na 
działki budowlane. 
 

1. W granicach planu podział terenu na działki 
budowlane powinien zapewni� dla ka�dej z w/w działek 
warunki okre�lone przepisami art. 2 pkt 12 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

2. Na terenach oznaczonych symbolami: 1 MN, 2 MN, 
3 MN, 4 MN, 5 MN, 6 MN, 8 MN, 9 MN, 10 MN, 11 MN,  
12 MN, 13 MN, 14 MN, 15 MN, 16 MN, 17 MN, 18 MN,  
19 MN  oraz 1 MNU, 2 MNU, 3 MNU, ustala si� zasady 
cech geometrycznych podziału terenu na działki 
budowlane, okre�lone w  zał�czniku Nr 1 do uchwały. 
 

3. Minimalna powierzchnia działki: 1000 m2. 
 

§ 8. Ustalenia dotycz�ce terenów zagro�onych 
osuwaniem si� mas ziemnych. 
 
  1) Na terenach okre�lonych odpowiednio w rysunku 

planu jako zagro�onych osuwaniem si� mas 
ziemnych, zakazuje si� lokalizacji budynków i budowli. 

 
  2) W zagospodarowaniu terenów zagro�onych 

osuwaniem si� mas ziemnych nale�y wprowadzi� 
zadrzewienia stabilizuj�ce grunty nara�one na procesy 
osuwiskowe. 

 
  3) Zapisy w § 8 pkt. 2 nie dotycz� terenów oznaczonych 

symbolami 1-3 US, 2 U i 3 U w przypadku gdy zostan� 
wykonane inne roboty ziemne stabilizuj�ce grunty 
nara�one na procesy osuwiskowe. 

 
§ 9. Ustalenia dotycz�ce zasad budowy systemów 

komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
 

1. Drogi i ci�gi piesze. 
 

Oznaczenia terenu Funkcja 
komunikacyjna 

Klasa 
techniczna 

Szeroko�� pasa 
drogowego w liniach 
rozgraniczaj�cych 

1 KD, 2 KD, 3 KD Drogi gminne D 1 x 2 15 m 
1 KDW, 2 KDW, 
3 KDW, 4 KDW, 
5 KDW, 6 KDW, 
7 KDW, 8 KDW,  
9 KDW, 10 KDW, 
11 KDW, 12 KDW, 
13 KDW, 14 KDW 

Drogi 
wewn�trzne 

ci�gi pieszo-
jezdne1) 12 m 

1 KDWp - - 10 m 
 
1) minimalna szeroko�� jezdni – 6 m (jak dla ci�gu pieszo-

jezdnego w rozumieniu przepisów budowlanych). 
 

2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych 
nale�y lokalizowa� na przedmiotowej nieruchomo�ci, do 
której inwestor ma tytuł prawny oraz na terenie 
oznaczonym symbolem 1 KDP w przypadku terenów 
oznaczonych symbolami 1 U i 3 U, wg ni�ej ustalonych 
min. wska�ników: 
 

Rodzaj funkcji 
Podstawa 

odniesienia 
Min. wska�nik miejsc 

postojowych 
Budynki mieszkalne 1 lokal mieszkalny 2 

Usługi 1000 m2 pow. 
sprzeda�y/u�ytkowej 

30 

Restauracje, kawiarnie, bary 
100 miejsc 

konsumpcyjnych 24 

Hotele, pensjonaty 10 łó�ek 6 
Baseny pływackie, siłownia, 

inne małe obiekty sportu  
i rekreacji 

100 m2 pow. 
u�ytkowej 

10 
 

K�pieliska 100 m2 terenu 
zagospodarowanego 

2 

Korty tenisowe  
(bez miejsc dla widzów) 1 kort 2 

 
3. W granicach planu: 

 
  a) zaopatrzenie w energi� elektryczn� i w wod� oraz 

odprowadzenie �cieków dla budynków przeznaczonych 
na pobyt ludzi nale�y zapewni� przez przył�czenie 
przedmiotowych działek budowlanych do sieci 
(odpowiednio): elektroenergetycznej NN, wodoci�gowej 
i kanalizacji sanitarnej, na warunkach okre�lonych 
wła�ciwymi przepisami odr�bnymi. Do czasu 
wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej zezwala si� na 
stosowanie zbiorników bezodpływowych na �cieki lub 
przydomowych oczyszczalni �cieków, 

 
  b) do czasu wybudowania gminnej sieci wodoci�gowej 

zezwala si� na stosowanie indywidualnych uj�� wodnych, 
 
  c) zaopatrzenie w/w budynków w ciepło nale�y zapewni� 

z indywidualnych �ródeł ciepła, odpowiadaj�cym 
przepisom odr�bnym, dotycz�cym gospodarki 
energetycznej i ochrony �rodowiska, 

 
  d) doprowadzenie energii elektrycznej nale�y realizowa� 

poprzez istniej�c� i projektowan� sie� �redniego  
i niskiego napi�cia oraz stacje transformatorowe SN/nN 
15/0,4 kV na podstawie warunków przył�czenia do sieci 
okre�lonych przez odpowiedniego operatora sieci.  
W robotach budowlanych sieci elektroenergetycznych  
SN i nN nale�y stosowa� linie napowietrzne lub kablowe, 
a przył�cze� elektroenergetycznych - linie kablowe; 
zezwala si� na lokalizacj� w/w sieci 
elektroenergetycznych oraz stacji transformatorowych 
SN/nN w pasach drogowych dróg gminnych 
i wewn�trznych. W przypadku kolizji projektowanych 
obiektów z urz�dzeniami elektroenergetycznymi nale�y je 
przebudowa� zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 
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 i normami na warunkach uzyskanych u wła�ciwego 
zarz�dcy sieci, 

 
  e) odprowadzenie wód opadowych z dróg nale�y 

zapewni� przez przył�czenie do kanalizacji 
deszczowej (infrastruktura drogi), z zachowaniem 
wymaganych przepisami prawa wodnego i ochrony 
�rodowiska piaskowników i separatorów. Dla działek 
budowlanych, zezwala si� na odprowadzenie wód 
opadowych na własny teren nieutwardzony, 

 
  f) nale�y zapewni� mo�liwo�� wydzielenia miejsc do 

wła�ciwego gromadzenia odpadów, z mo�liwo�ci� 
selektywnej zbiórki odpadów, na terenach 
nieruchomo�ci gdzie te odpady powstaj�. Okresowy 
wywóz odpadów na gminne składowisko zgodnie z 
przepisami gminnymi oraz ustaw� o odpadach. 

 
4. Roboty budowlane sieci i przył�czenia 

elektroenergetyczne NN nale�y realizowa� liniami 
napowietrznymi lub kablowymi. 
 

5. Roboty budowlane sieci wodoci�gowych  
i kanalizacji sanitarnej nale�y lokalizowa� w pasach 
drogowych dróg oznaczonych symbolami: KD, KDW, 
KDWp i KDP. Je�eli b�d� wymaga� tego warunki 
techniczne w/w sieci zezwala si� lokalizowa� na terenach 
przyległych do w/w dróg. 
 

6. W granicach planu ustala si� nast�puj�ce 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale��ce 
do zada� własnych gminy, o których mowa w przepisach 
art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym: 
 
 

  a) sieci wodoci�gowe, 
 
  b) sieci kanalizacji sanitarnej, 
 
  c) sieci kanalizacji deszczowej, 
 

§ 10. Ustalenia dotycz�ce stawek z tytułu art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym: 
 

Oznaczenie terenu Stawka 
w % 

1MN, 2MN,3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN,10MN, 11MN, 
12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 19MN 30 

1MNU, 2MNU, 3MNU 30 
1U, 2U, 3U, 4U 30 

1US, 2US,  3US, 4US, 5US 30 
1R, 2R, 3R, 0 

1ZL, 2ZL, 3ZL 0 
1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5 ZN, 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN, 12 ZN 0 

1WS,  WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS, 9WS, 10WS, 
11WS, 12 WS, 13 WS, 14WS, 15 WS, 16 WS 0 

1KD, 2 KD, 3 KD 0 
1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW, 

9KDW, 10KDW, 11KDW, 12KDW, 13KDW, 14KDW 
0 

1KDWp 0 
1KDP 0 

 
§ 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urz�dowym Województwa Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Wydminy. 
 

§ 12. Uchwała wchodzi w �ycie po 30 dniach od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicz�cy Rady Gminy 
Roman Sokalski 
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Zał�cznik Nr 1 
do uchwały Nr XXX/180/2009 
Rady Gminy Wydminy 
z dnia 25 listopada 2009 r. 
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Zał�cznik Nr 2 
do uchwały Nr XXX/180/2009 
Rady Gminy Wydminy 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. 
Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) Rada 
Gminy Wydminy postanawia, co nast�puje: 
 

1. Stwierdza si� zgodno�� miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wydminy w obr�bach 
geodezyjnych: Okr�głe i Talki z ustaleniami zmiany studium uwarunkowa� i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wydminy, uchwalonego uchwał� Nr XXX/179/2009 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2009 r. 
 

2. Do projektu planu nie wniesiono uwag w trybie przepisów art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

3. W zwi�zku z tre�ci� § 9 pkt 6 uchwały w granicach planu zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej, 
o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, b�d� finansowane w trybie 
przepisów o finansach publicznych stosownie do mo�liwo�ci bud�etowych gminy. 
 
 
 

332 

UCHWAŁA Nr XXXVII/205/2009 

Rady Gminy Jonkowo 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

 

w sprawie ustalenia wysoko �ci stawek podatku od nieruchomo �ci. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia  

8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984, Nr 153,  
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.,  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  
z 2008 r., Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  
z 2009 r., Nr 52, poz. 420) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844, z 2005 r., Nr 143,  
poz. 1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, 
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, 
z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223,  
poz. 1463 z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy 
Jonkowo uchwala, co nast�puje: 
 

§ 1. Ustala si� stawki podatku od nieruchomo�ci w 
nast�puj�cej wysoko�ci: 
 
  1) od gruntów: 

a) zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej, 
bez wzgl�du na sposób zakwalifikowania w ewidencji 
gruntów i budynków - 0,75 zł od 1 m2 powierzchni, 

b) pod jeziorami, zaj�tych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych - 4.04 zł od 1 ha 
powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zaj�tych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalno�ci po�ytku 
publicznego przez organizacje po�ytku 
publicznego - 0,24 zł od 1 m2 powierzchni; 

 
  2) od budynków lub ich cz��ci: 
 

a) mieszkalnych - 0,64 zł od 1 m2 powierzchni 
u�ytkowej, 

b) zwi�zanych z prowadzeniem działalno�ci 
gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich 
cz��ci zaj�tych na prowadzenie działalno�ci 
gospodarczej - 19.33 zł od 1 m2 powierzchni 
u�ytkowej, 

c) zaj�tych na prowadzenie działalno�ci gospodarczej 
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 9,57 zł od 1 m2 powierzchni u�ytkowej, 

d) zaj�tych na prowadzenie działalno�ci gospodarczej 
w zakresie udzielania �wiadcze� zdrowotnych - 
4.16 zł od 1 m2 po wierzchni u�ytkowej, 

e) pozostałych, w tym zaj�tych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalno�ci po�ytku publicznego 
przez organizacj� po�ytku publicznego - 5,98 zł od  
1 m2 powierzchni u�ytkowej, z wyj�tkiem: 
- budynków letniskowych, dla których stawka 

wynosi 6.88 zł od 1 m2 powierzchni u�ytkowej; 
 
  3) Od budowli - 2% ich warto�ci okre�lonej na podstawie 

art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3-7. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy 
Jonkowo. 

 
§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/123/2008 Rady Gminy 

Jonkowo z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia 
wysoko�ci stawek podatku od nieruchomo�ci. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym Województwa 
Warmi�sko-Mazurskiego z moc� obowi�zuj�c� od  
1 stycznia 2009 r. 

 
Przewodnicz�cy Rady Gminy 

Leszek Domin 


